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1. Verslag vorige vergadering   
 
De ODR-site komt op de school website. Dieter is hiervoor de contactpersoon. 

 

2. Quiz     
 
Er is een lijst met sponsors: je kan aangeven welke sponsor je voor jouw rekening neemt. 
Is het nodig om voor alle deelnemers een prijs te voorzien? Kan dit ook enkel voor de eerste 3 of ook voor de 
voorlaatste? We kiezen ervoor om iedereen een prijs te geven. 
Niet vergeten om voor zakjes te zorgen. 
 

 
 

3. Lunch     
 
Film tijdens de lunch gebeurt in de toekomst enkel op speciale momenten. 
 
De leerkrachten bespreken de lunch tijdens de personeelsvergadering in januari. 
Wat zijn mogelijkheden? 

- De lln een half uur later in middagpauze laten gaan, waardoor ze een half uur langer pauze hebben 

- De oudere lln laten samen eten met de jongere. 
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Wat is het probleem: 
- Te korte lunchtijd 

- Te veel lawaai? 

Eettafels: deze zouden vuil zijn voor de laatste groep. Deze worden na elke eetbeurt afgewassen. Rosita wast 
deze af na de eerste beurt. Na de 2de beurt gebeurt dit door de lln zelf. De leerkracht kan checken of de tafels 
proper zijn. 
Als er nog ideeën zijn, mogen deze worden doorgegeven. 
 

 
 

4. Werkgroepen   
 
MOS 

- Er wordt jaarlijks een plan ingediend dat goedgekeurd wordt door de provincie. 

- De werkgroep plant volgend jaar volgende acties: 

o Gebruik van roze zak wordt gepromoot 

o 16/02: dikke truiendag – pimp een kledingstuk. Daarna een groepsfoto in de vorm van een trui. 

o 21/03: wereldwaterdag. Iets doen met ingevroren diepvrieszakjes met fruitsmaken 

o Tweedehands beurs (ev. Ism Gezinsbond): datum nog vast te leggen door lkr 

- Zero afval was een geslaagde actie 

- Er zijn problemen met de compostvaten van school: deze worden soms ook door de buren gebruikt. Dit 

wordt opgelost. 

- De gewone verlichting wordt vervangen door LED-verlichting 

- Ideeën: 

o Een MOS-dag per jaar? 

o Een MOS-taakje per leerjaar? 

o Aanplanten van wilgenmuurtjes 

o Afvalkast: is er budget voor? Dit kan begroot worden tegen 2017. Zo kan het afval vooraan, aan 

de inkom, mooi worden en afgesloten. 

Verkeer: 
- Er worden fluohesjes en flovers (4e leerjaar) aangekocht.  

 

 
 

5. Winterdrink 

 
- Drinken: Gluhwein, chocolademelk, fruitsap en water.  

- Eten: cake 

- Partytentje inkleden met lichtjes 

- Klaarzetten om 14u. 

 
 

6. Rustige leeshoek tijdens speeltijd      

 
Voor kinderen die tijdens de speeltijd even geen zin hebben in de drukte en in stilte en rust een boekje kunnen 
lezen, zou een leeshoek gemaakt kunnen worden. Er is interesse bij de leerkrachten. Kirsten stuurt de info door. 
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7. Contactouders 

 
Contactouders willen zich, onder andere, inzetten op het beter bereiken van allochtone kinderen. 
De klassenlijsten hebben we vlot gekregen via de leerkrachten. De contactouders bezorgen deze aan de ouders 
van de leerlingen. 
 

 
 

8. Zwemmen noteren in de agenda   

 
Kan dit op vrijdag in de agenda van de kinderen genoteerd worden? 
 

 
 

9. ODR organisatie 

 
Begroting 2017: per werkgroep kijken wat je nodig hebt. Tegen volgende ODR een budget voorop stellen. 
Lln budget (cultuur): er zijn ideeën die het bedrag van 7euro per lln overschrijden. Kunnen we dit budget 
optrekken met 1 euro per kind tot 8 euro? De ODR gaat akkoord. 
 
Werkjaar 2017: wat gaan we allemaal doen?  
Lezing “Waarom? Daarom”- lezingen van de provincie: deze zijn gratis. 
Music for life 
Pizza verkoop 
Ontbijt voor de ouders op 1 september 
Kamperen voor klimaatneutraal Leuven 
 
Uitgaande leden 
Wie treedt uit de ouderraad? 
 

 
 

10. Varia  
 

- Lichtjestocht: was super leuk. Heel gezellig en goed georganiseerd !  

- Volgende vergadering: start om 20u – bespreking enquête. 

  
 
 

Volgende vergadering: 18 januari 2017 
 

 
Hans Coessens             
Voorzitter        


